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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Чл.1/1/ Народното читалище е доброволно сдружение с нестопанска цел на населението по 

местоживеене за осъществяване на дейност в обществена полза. 
 

/2/ Наименованието на сдружението е Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1997 г” 
 

Чл.2. Народното читалище е независима, не политическа организация.В своята дейност то се 

ръководи от Закона на народните читалища и другите нормативни документи,действащи в 

Република България. 
 

Чл.3. Народното читалище е юридическо лице, със седалище с.Средногорци,община Мадан и 

адрес на управление – с.Средногорци,община Мадан. 
 

Чл.4. Съществуване на читалището не е ограничено със срок. 
 

Чл.5/1/ Сдружението осъществява своята дейност при съблюдаване на принципите на 

доброволност на членството,изборност, мандатност и отчетност. 

/2/ Основен предмет на дейност на Народното читалище е: 
 

 Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото,-фоно-,  филмо- и видеотеки. 

 Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество. 
 Организиране на школи, кръжоци, клубове, кино и видео показ,празненства, концерти 

и чествания и младежки дейности. 

 Събиране и разпространение на знания за родния край. 

 Създаване и разпространение на музейни сбирки. 

 Създаване и поддържане на електронни информационни мрежи: 

 Предоставяне на компютърни и интернет услуги. 
 Извършване на допълнителни дейности подпомагащи изпълнението на основните му 

функции с изключение на използване на читалищните сгради за хазартни игри и нощни 
заведения, за клубове с политически цели, за обсебването им от религиозни секти, и 
други дейности,противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и 
традиции. като се забранява преразпределяне на печалба. 

 Читалището не разпределя печалба. 



 

I I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
 
 

Чл.6. Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите свързани с: 
 
 
 

 Развитие и обогатяване на културния живот. 

 Запазване обичаите и традиции на българския народ. 
 Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката,културата и изкуството. 

 Възпитание и утвърждаване на национално самосъзнание. 

 Развитие и обогатяване на социалната и образователната дейност в населеното място. 

 Осигуряване на достъп до информация. 
I I I. ЧЛЕНСТВО 

 

Чл.7/1/Членовете на читалището са индивидуални,колективни и почетни. 
 

/2/Индивидуалните граждани са български граждани – действителни и спомагателни. 
 

- Действителни членове са лица,навършили 18 години,които участват в дейността 
на читалището,редовно плащат членски внос и имат право да избират и бъдат 
избирани. 

- Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да 
бъдат избирани и имат съвещателен глас. 

/3/Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалището,подпомагат 

дейностите,поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в 

общото събрание. Колективните членове могат да бъдат: 
 

1. Професионални организации; 
2. Стопански организации; 
3. Търговски дружества; 
4. Кооперации и сдружения; 
5. Културно-просветни,любителски клубове и творчески колективи 

/4/Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за 

читалището 
 

Чл.8.Членовете на читалището са длъжни: 
 

 Да спазват устава на читалището. 

 Да плащат определения членски внос. 

 Да пазят и обогатяват читалищното имущество. 
Чл.9.Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до читалищното 

настоятелство. 



Чл.10.Прекратяване на членството в сдружението: 

1.Въз основа на писмена молба. 

2. При изключване. 
 

3. При смърт. 
 

4. При не плащане на членски внос. 
 
 
 

I V. ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО 
 

Чл.11 /1 / Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички 

членове,имащи право на глас и са задължителни за другите органи на читалището. 
 

/2/ Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж 

годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството,по 

искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. 

При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на 

искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас 

могат да свикат извънредно общо събрание от свое име. 
 

/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на 

събранието и по чия инициатива то се свиква. 
 

/4/ Показана се поставя на мястото на обявление в сградата, в която се намира управлението 

на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Тя трябва да бъде получена срещу 

подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. 
 

/5/Общото събрание е законно,ако присъстват повече от половината на членовете на 

сдружението. 
 

/6/ При липса на кворум събранието се отлага с един час.Тогава събранието е законно, ако на 

него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по- 

малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание. 
 

/7/В общото събрание всеки от членовете има право на глас. 
 

Чл.12 Компетенции на Общото събрание: 
 

1. изменя и допълва устава на читалището; 
2. приема други нормативни актове; 
3. избира и освобождава членовете на настоятелство,проверителната комисия и 

председателя; 
4. взема решение на участие в други организации; 
5. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 



6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 
7. приема бюджета на сдружението; 
8. приема отчета за дейността на читалището до 30 март на следващата година; 
9. отменя решенията на другите органи на сдружението,които противоречат на закона,устава 

или други вътрешни актове,регламентиращи дейността на читалището. 
10. изключва членове на читалището; 
11. определя размера на членския внос. 

Чл.13/1/ Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – по всички въпроси 

за които не е предвидено мнозинство две трети от присъстващите. 
 

/2/Решенията за изменение на устава и за прекратяване на сдружението се вземат с 

мнозинство две трети от присъстващите. 
 

Чл.14 По въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат решения. 
 

Чл.15/1/Читалищното настоятелство е изпълнителен орган. Заседава минимум веднъж на три 

месеца. 
 

/2/ Читалищното настоятелство се свиква от неговия председател.Той е длъжен да свика 

заседание на настоятелството и при писмено искане на една трета от членовете му. 
 

/3/Решенията на настоятелството се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите 

членове, а решенията за ликвидация на сдружението и по разпореждането с имущество на 

сдружението – с мнозинство от всички членове. 
 

/4/ Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна връзка или друга 

връзка,гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в 

обсъждането и вземането на решения. 
 

/5/ Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички 

членове на управителния съвет. 
 

/6/Управителния съвет е с мандат от три години. 
 

Чл.16. Читалищно настоятелство е изпълнителен орган и: 
 

 Представлява сдружението,както и определя обема на представителната власт на 
отделни негови членове. 

 Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание. 

 Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на устава. 

 Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет. 

 Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението. 
 Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, и носи 

отговорност за това. 

 Определя адреса на сдружението. 

 Приема нови членове въз основа на писмена молба на кандидата. 



 Избира секретаря на читалището. 

 Изготвя Наредба за реда за набиране,разходване и отчитане на средствата на 
сдружението. 

Чл.17. Управителния съвет се състои най- малко от трима членове, избрани за срок от 3 години. 
 

Чл.18.Председателят: 
 

 Организира дейността на читалището съобразно закона,устава и решенията на общото 
събрание и настоятелството. 

 Представлява читалището. 

 Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателствува общото събрание. 

 Сключва и прекратява договори със служителите на читалището. 
Чл.19. Проверителната комисия се състои от трима члена,избрани за срок от три години. 

 

Чл.20.Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица които са в трудови отношения 

с читалището или роднини на член на настоятелството по права линия,съпрузи,братя,сестри и 

роднини по сватовство от първа степен. 
 

Чл.21.Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството и 

председателя на читалището по спазване на закона,устава и решенията на общото събрание. 
 

Чл.22. При констатации на нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на 

читалището,а при данни за извършено нарушение и органите на прокуратурата. 
 

Чл.23.Не могат да бъдат избирани членове на читалищното настоятелство и на проверителната 

комисия,които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. 
 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ 
 

 
Чл.24./1/Имуществото на сдружението се състои от парични средства,недвижимо имущество и 

движими вещи,вещни права,права на ползване и други както и всички права, които 

законодателството допуска като елементи на имуществото на юридически лица. 
 

/2/Имуществото е неделимо и не подлежи на връщане или вземане от напуснали членове. 
 

/3/Продаването или предаването на имуществото на читалището става само по решение на 

читалищното настоятелство. 
 

Чл.25.Народното читалище събира средства от: 
 

 Членски внос 
 Приходи от допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност за 

постигане на определените в устава цели. 

 Целеви средства от държавните органи,доброволни вноски,дарения и други. 

 Разпореждане със собствени имоти,отдаване под наем помещения,съоръжения и други. 



 

Чл.26.В случай на прекратяване на дружеството,разпределянето на останалото след 

удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание. 

 
 
 
 

V I. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 
 
 
 
 

Чл.36.1.Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание,вписано в 

регистрите на Окръжен съд.То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на 

Окръжен съд,ако : 
 

А/ Дейността му противоречи на закона,Устава и добрите нрави 
 

Б/ Имуществото му не се ползва според целите и предмета на дейност на читалището 
 

В/ Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период от 2 

години. 
 

2.Активите на прекратеното читалище,останали след ликвидацията,се разпределят между други 

читалища по ред,установен с наредба на министъра на културата,министъра на 

финансите,съгласувана с Националния съвет по читалищно дело,като се има предвид регионалния 

принцип. 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 
 
 

1.Читалището има име „Просвета-1930г.”,кръгъл печат с надпис Народно читалище”Просвета- 

1930г.”с.Соколовци,общ.Смолян – отворена книга със слънце. 
 

Настоящия устав е приет на 22.10.2016 година. 



До кмета 

на община Смолян 
 
 
 
 

Отчет 

на Читалище”Просвета.1930г.” с.Соколовци за 2018 година 
 

 
През изтеклата 2018 година дейността ни е била съобразена  

с утвърдените културни календари на читалището и 

общината.Стараем се да поддържаме живи традициите и 

обичаите. На Йордановден момчета участваха в ритуала за 

къпане в реката и хващане на кръста.На Сирни Заговезни по 

стара традиция имахме голяма орада, край която се събраха 

много млади хора,които с настроение, песни и музика 

развеселиха селото. 

По стара традиция на Рожен се празнува християнския 

Празник ”Възнесение господне”- Спасов ден, на който се стичат 

хора от целия район да опитат от благословения курбан. 

На Националния празник 3 март почетохме паметта на 

соколовския опълченец Киряк Иванкехайов с поднасяне на 

цветя и беседа за родолюбивото му дело. 

На 8 март организирахме „Вечер на споделените моменти”. С 
поздравления, музика, забавни игри и участието на Веселина 
Бабаджанкова създадохме настроение и предизвикахме 
положителни емоции. 

 
На 24 май-денят на славянската писменост и култура ,със 

съдействието на Община Смолян проведохме среща на бивши и 
настоящи учители и културни дейци от село Соколовци под надслов 



„Спомените оживяват”. Отзоваха се всички поканени и се получи 
една вдъхновяваща и незабравима среща. Споделиха се мили 
спомени и преживявания за ученически години, за учителската 
младост, за читалищната дейност през годините. 

Изключително внимание отделихме на празника на селото 

“Петровден”, който честваме на 29 юни.Участвахме с изпълнението 

на смесената група за автентичен фолклор, гайдари от с.Соколовци 

и индивидуални изпълнители / деца и възрастни/. Направихме 

празника пъстър с нашите сърмени вълненици, шарени миндили и 

алени кърпи. Огласихме селото с гайди и песни от млади и стари и 

се завъртя „тьошко дерекьовско” хоро. 

От години е традиция да празнуваме 21 ноември - 

Деня на Християнското семейство.Отбелязваме златни 

сватби и юбилейни годишнини .Тази година празнуваха 9 

семейни двойки. Празникът премина тържествено, с 

много музика и танци и участие на съставите от 

читалището. 

По традиция  празнувахме Коледа и Нова година. Дядо Коледа  

раздаде подаръци на децата ; най-изявените жители бяха 

номинирани в различни категории и спечелилите получиха 

весели грамоти. 

Обогатяваме библиотечния фонд с допълнителна литература от 
библиотеката в гр.Смолян и дарения. Увеличиха се значително 
членовете на читалището и нарасна броя на читателите. 

 
 

с.Соколовци Председател: 

/Мария Шукерова/ 
 



Културен календар 

на читалище “Просвета 1930”- 

с.Соколовци,общ.Смолян за 2019г. 
 

 
1.Трети март-национален празник на България  

2.Осми март-празник на жената 

3.24 май – ден на славянската писменост и култура 

4.Спасов ден - среща на дерекьовските родове на връх Рожен  

 5.Празник на селото-29 юни 

6.Международен ден на възрастните хора – Първи октомври 

7.Празник на християнското семейство-21 ноември  

8.Коледа и Нова година 

 
 

 
Изготвил: 

Председател Мария Шукерова 



Списъчен състав на читалищното настоятелство: 

 

Мария Шукерова-председател 

Мария Семерджиева-член 

Дора Харадинова-член 

 

Проверителна комисия: 

 

Галина Чакърова 

Катя Люнчева 

Денка Тунева 
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